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ChristenUnie-SGP Schiedam 

 Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij voor de gemeente Schiedam onder het 
motto: 

Leven, voor een stad die leeft. 

De stad Schiedam bruist van allerlei bouwactiviteiten, initiatieven mede rond duurzaamheid 
en de inzet van vele vrijwilligers in de (mantel)zorg, de sport, het culturele leven e.d. 
Schiedam biedt veel om dankbaar van te genieten. De schaduwzijde is er één van 
toenemende werkeloosheid, oplopende schuldenproblematiek en voor een groeiend aantal 
Schiedammers eenzaamheid, armoede en de dagelijkse strijd om te overleven. Hoe houd je 
het evenwicht tussen bedrijvigheid en rust, tussen ondernemen en onderhouden. Hoe draag 
je zodanig zorg voor je naaste dat je er zelf gezond bij blijft. Een mens kan zo maar van slag 
raken met of zonder een goede opleiding, met of zonder een baan. Sommigen raken de weg 
kwijt bij een echtscheiding, bij oplopende stress of onverwachte ziekte. Het leven is voor 
niemand uitsluitend genieten, iedereen heeft moeiten, strijd of verlies te verwerken. 
Iedereen ervaart dat het belangrijk is dat een ander zich in kan leven in je vreugde en je 
verdriet.  
En dat je de zorgen en de blijdschap van het leven met elkaar kunt delen. Maar wat als de 
naaste ontbreekt, familie, vrienden en buren je niet in die mate kunnen verzorgen dat je 
zelfredzaam blijft. Dan zul je terug moeten kunnen vallen op de steun uit de gemeentelijke 
voorzieningen, in zorg, in welzijn, in inkomen, in zinvolle bezigheden die je verwachtingen op 
een betere toekomst levend houden. Dan is een gepast vertrouwen op het vangnet van de 
gemeenschappelijke regelingen op zijn plaats evenals een terecht beroep op de rol van de 
gemeentelijke overheid die dan, zonder aanzien van de persoon, hulp op maat zoekt. Er is 
alle ruimte om goed te doen en mee te werken aan de opbloei van deze stad en voort te 
bouwen op wat anderen gedaan hebben voor de leefbaarheid. 
 Aan de andere kant maken we het voor personen met kwade bedoelingen lastig door het 
recht te handhaven. De overheid is er allereerst om de kwaden te straffen en te zorgen dat 
de goeden niet onder de kwaden hebben te lijden, b.v. door te stringente regelgeving. dan 
mogen we daarop de zegen van de Bron van alle Leven verwachten. Onder de echte 
waarden van het Leven verstaan wij eerbied voor de Schepper van het Leven en liefde voor 
de waarheid en de naasten. Waar onrecht, leugen en geweld in welke vorm dan ook ruimte 
krijgen en het gaan bepalen verdwijnt de basis voor vrede, integriteit en naastenliefde. 
Wetteloosheid stompt uiteindelijk ieders geweten af. De Nederlandse staat is gefundeerd op 
Bijbelse waarden die o.a. vorm kregen in de vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst, 
vrijheid van onderwijs en meningsuiting, vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek. De 
bevestiging van het goede door borging van de genoemde vrijheden en vrijwaringen door 
het gemeentebestuur zijn voor een groei in het vertrouwen in de Schiedamse politici beiden 
van belang. De 
ChristenUnie-SGP is wars 
van discriminatie, ook van 
positieve discriminatie onder 
politiek correcte 
drogredenen. Voor de wet 
en het gemeentelijk bestuur 
heeft elke burger dezelfde 
rechten en plichten. We 
kunnen het daarom in de 
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Nederlandse rechtstaat als burgers en buren hartgrondig met elkaar oneens zijn 
en toch samen blijven optrekken om de stad gezamenlijk op te bouwen en Schiedam in deze 
regio tot bloei te brengen. 

De fractie van de ChristenUnie-SGP wil verwachtingsvol werken aan onderling vertrouwen en 
verzorgen: 
- in dankbaarheid voor de zorg en de inzet van velen, professionals en vrijwilligers; 

- in tevredenheid over een groeiend vertrouwen in de gemeentelijke organisaties (WOT’s 
e.a.); 

- in verwachting wat door u en ons mede door visie en volhardend gebed bewerkt mag 
worden. 

Dit verkiezingsprogramma volgt, omwille van de herkenbaarheid, de indeling in programma’s 
zoals de Schiedamse gemeenteraad die gebruikt. Uiteraard streven we hierin niet naar 
volledigheid, maar zullen we ons beperken tot die zaken waar we, “met het oog op de 
toekomst van Schiedam” prioriteit aan zullen blijven of gaan geven. 
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Overheid in balans 

Respect voor elkaars leven en waarden, veiligheid en vertrouwen door te 
handhaven  
De ChristenUnie en de 
SGP zijn politieke 
partijen die willen 
waken over de 
levensbeschouwelijke 
waarden in de 
samenleving. Wanneer 
Bijbelse waarheden en 
(sociale) gerechtigheid 
losgelaten worden 
ontstaat er verwarring 
en onvrede. Wat we 
zaaien zullen we 
uiteraard oogsten. De 
ChristenUnie -SGP heeft 
het onderwerp integrale 
veiligheid regelmatig ter 
sprake gebracht. Zolang er op enig moment in Schiedam nog medemensen misbruikt worden 
of met (huiselijk, seksueel, crimineel) geweld geconfronteerd worden, bestrijden we dat met 
alle wettige middelen. De gemeentelijke verordeningen om op Schiedams grondgebied de 
georganiseerde criminaliteit gericht aan te kunnen pakken vragen om maatwerk. Met het 
college is afgesproken dat zij de gemeenteraad daarbij blijven eigenbelang en 
onverschilligheid zijn naaste buren aan gevaren (brand, verslaving) blootstellen moeten lik 
op stuk krijgen. Het team handhaving in de bestrijding van mensenhandel, drugsteelt en 
drugshandel is effectief. Bij meer inzet zal ook nog meer teruggedrongen kunnen worden. 
De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid in de bijdrage aan de sociale controle en het 
melden (van een vermoeden) van criminele activiteiten in de eigen wijk. De Schiedammers 
dragen nu al merkbaar bij aan het oplossen van de “kleine” criminaliteit.  
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Dienstverlening en informatiemanagement, SchiedamsDoen 
De ambtelijke organisatie heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. De 
ChristenUnie-SGP is zeer tevreden over de getoonde inzet. We zijn echter op een enkel punt 
niet echt tevreden:  
In de snelheid en zorgvuldigheid bij de beantwoording van vragen, brieven en reacties, die 
betrokken burgers naar het college sturen, is ondanks extra aandacht en inzet ruimte voor 
verbetering. 
De dienstverlening naar burgers en bedrijven is doorgaans goed te noemen. Met de beoogde 
participatie maatschappij zal de gemeentelijke overheid verschillende rollen moeten gaan 
invullen. 
Naarmate initiatieven van burgers inhoud geven aan maatschappelijke behoeften en men 
recht doet aan alle betrokkenen zonder aanzien van de persoon kan de verantwoordelijkheid 
voor een collectief aan hen toevertrouwd worden. Er zijn criteria en randvoorwaarden te 

stellen om de continuïteit te 
waarborgen en uitsluiting van 
anderen te voorkomen. Schiedam 
mag zich gelukkig prijzen met vele 
vrijwilligers en particuliere 
initiatieven, maar laten we er met 
elkaar voor waken dat het 
honoreren van het ene initiatief 
niet ten koste gaat van een ander 
soortgelijk initiatief. Waar valt 
samen te werken kunnen 
initiatieven elkaar versterken. 
Frustreren van particuliere 
initiatieven is te vermijden door 
het expliciet maken van 
verwachtingen en rollen, en ruimte 
om te leren als het niet goed gaat. 

 
Bestuurlijke aansluiting en Wijkgericht werken (Oost, Nieuwland …) 
De ChristenUnie-SGP in Schiedam ziet in de samenwerking met buurgemeenten in de regio 
en de MRDH mogelijkheden. Met een gezamenlijke visie optrekken en de krachten bundelen 
werkt overtuigender. 
Het Rijk werkt enerzijds toe naar 
decentralisatie en anderzijds naar 
centralisatie, waarbij meer 
efficiëntie vanwege 
schaalvergroting de krachtigste 
drijfveer lijkt te zijn. De lokale 
overheden en burgers zijn daar 
niet bij voorbaat mee gediend. 
Daarom blijven we kritisch op 
deze ontwikkelingen. Want de 
eigen lokale sterke punten en die 
van de buurgemeenten willen we 
niet laten wegdrukken. 
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Mens en stad in beweging 

Decentralisatie en transformatie in de sector Zorg en Welzijn  
Decentralisatie van de verantwoordelijkheden van het Rijk naar de lokale overheden heeft 
zich vooral voorgedaan in de zorgsector. Door een intensief voortraject en gezamenlijke 
inspanning van raden, colleges, ambtenaren en zorgverleners is deze transitie voor 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vrij soepel verlopen. De transformatie krijgt nu alle 
aandacht. Het beoogde maatwerk in de gezondheidzorg is daarmee gediend en krijgt 
ondanks de bezuinigingsopgaven toch goed vorm. 
Maar met een goede organisatie van de gezondheidzorg alleen is de gezondheid van de 
burger nog niet verbeterd. Een ongezond God-, mens- en wereldbeeld geeft na een tijd 
wrange vruchten. Lang niet alles wat als politiek correct door de media omarmd wordt, werkt 
heilzaam voor de burger uit.  
Godsdienstonderwijs ook op openbare scholen is voor de geestelijke, ethische en sociale 
vorming op aanvraag van een aantal ouders nog steeds mogelijk en nuttig. 
Uit studies blijkt dat met de gevraagde zelfredzaamheid vele burgers, en niet alleen de 
ouderen, van tijd tot tijd in meer of mindere mate door de overheid worden overvraagd. 
Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor de volksgezondheid in 
algemene zin onder druk staat:  
- De geestelijke volksgezondheid omdat de problematiek rond eenzaamheid, verwarde 
personen, verslavingen, echtscheidingen nog steeds toeneemt zowel onder jongeren als 
ouderen. 
- De sociaal maatschappelijke gezondheid omdat 1. sociale isolering van alleenstaanden en 
ouderen, migranten en statushouders, 2. werkeloze jongeren perspectief nodig hebben zeker 
als zij net van school komen, 3. van armoede en schuldenproblematiek, die ondanks de 
inspanningen blijven toenemen, evenals 4. het aantal verwarde personen. 
- De gemiddelde lichamelijke gezondheid achteruit gaat omdat welvaartziekten zoals 
overgewicht door te weinig 
beweging, werkstress, 
toenemende geluidhinder, 
luchtverontreiniging en 
opwarming van de versteende 
stad belastend doorwerken. 
Ondanks de vele 
sportverenigingen en faciliteiten 
is een deel van de Schiedamse 
bevolking niet actief (boven het 
landelijk gemiddelde). 
Initiatieven om o.a. in 
clubverband aan 
sportactiviteiten deel te nemen 
zal de ChristenUnie-SGP 
stimuleren omdat de gezondheid 
van jong en oud, de integratie 
en sociale cohesie onder 
Schiedammers ermee gediend is.  
 
Onderwijs en sociale verheffing 
Mede dankzij de inzet van vele professionals, vrijwilligers en mantelzorgers worden 
medeburgers niet aan hun lot overgelaten. Waakzaamheid dat de (jonge) zorg- en 
hulpverleners niet overvraagd worden blijft geboden. Schiedam heeft al decennia lang een 
sterk onderwijs en sociaal beleid, waardoor we hierop in de regio boven gemiddeld 
presteren. Het beroep op het sociale programma van de gemeente neemt echter toe, terwijl 
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de sociale en financiële draagkracht niet toeneemt. Vroeg of laat gaat dat ten 
koste van de benodigde zorg en het sociale karakter van Schiedam. De sociale verheffing 
van lager opgeleiden en minder draagkrachtigen staat onder druk. Om dat tegen te gaan 
moeten we op de demografische ontwikkelingen van de stad regie gaan voeren. Schiedam 
heeft evenzeer als Rotterdam beter opgeleiden en meer financieel draagkrachtige burgers 
nodig. Schiedam doet er voor de toekomstige balans in de bevolkingssamenstelling goed aan 
meer (inter-)nationale studenten te huisvesten. Zij maken een woon- werkcarrière in 
Schiedam of ze verhuizen. 
 
Jeugd en Werk 
De ChristenUnie -SGP ziet de samenwerking tussen Vlaardingen, Maassluis en de WOT’s in 
Schiedam met de regionale zorginstellingen zoals ROG+ en Stroomopwaarts steeds beter 
vorm krijgen. Gezamenlijk zoeken we naar die indicatoren waaruit blijkt dat het beoogde 
maatwerk in de zorg daadwerkelijk verleend wordt. Dat er groepen tussen de mazen van de 
wet buiten de zorg vallen was de ChristenUnie -SGP al vroeg opgevallen. Zoals tientallen 
jonge Havisten die net van school komen en zonder begeleiding niet zelf de aansluiting bij 
een vervolgopleiding of een werkplek kunnen maken. Zonder coach of mentor zijn ze zonder 
perspectief aan hun lot overgelaten. Daarnaast blijken vele jongeren die wel zelfstandig de 
aansluiting naar een werkplek kunnen vinden, zich op de werkvloer in onvoldoende mate 
sociaal te gedragen. ChristenUnie-SGP staat voor om een oplossing voor deze groep te 
zoeken. Bijvoorbeeld door middel van begeleide stageplaatsen.  
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Ruimtelijke inrichting in samenhang 

Uit recente studies (MIRT) blijkt dat bij elke economisch groei het verkeer op de autowegen 
vast gaat lopen. De files zullen de economische ontwikkelingen doen stranden. De regio is 
een Metropool geworden zonder dat in het verkeersnetwerk en in het openbaar vervoer 
voldoende is geïnvesteerd. Daarbij zullen geluiddruk en luchtverontreiniging overal in de 
metropool 
problematische vormen 
aannemen. Bovendien 
waarschuwt de KNMI 
dat de verstening in de 
steden zal leiden tot 
lokale 
temperatuursverhoging 
van 6-8 graden. 
Burgers kunnen dit 
echter met enig groen 
op balkon, daken, 
tuinen en pergola’s 
tegen gaan. Voor de 
afvoer van hemelwater 
is grind al beter dan 
tegels.  
 
Leefomgeving en milieu, het belang van bomen en groen. 
De ChristenUnie-SGP heeft op diverse wijze aandacht voor het milieu en het openbaar 
vervoer gevraagd. Omdat de luchtverontreiniging zonder tegenmaatregelen verder zal 
verslechteren, mede door toenemend (lucht)verkeer zullen we alle zeilen bij moeten zetten 
om het tij te keren. Alle kleine beetjes helpen in het duurzaamheidprogramma van de 
gemeente Schiedam. In een aantal beleidsnota’s hebben we voor de achteruitgang van de 
flora en fauna, en vooral in het aantal bomen een “stand still” afgesproken. Nu lijkt de 
biodiversiteit in en rond Schiedam daaraan te voldoen. Het aantal bomen (nu ca. 34.000) is 
vanwege de A4 echter met ca. 5000 bomen afgenomen. Deze fractie ijvert ervoor dat het 
aantal bomen weer op peil gebracht wordt. Bomen dragen positief bij aan het milieu, de 
flora en fauna, het microklimaat, de temperatuur in de stad, het wegvangen van fijnstof en 
vermindering van de geluiddruk.  
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Daarnaast wil ChristenUnie-SGP de verstening van de stad tegen gaan door 
burgers te stimuleren 
hun tuinen, balkons 
met meer groen in te 
vullen. Bij projecten 
voor de 
(her)inrichting van de 
openbare ruimte 
staan wij voor om 
niet meer bestrating 
te gebruiken dan 
noodzakelijk is en om 
de bestrating en 
waterafvoer zo in te 
richten dat er minder 
hemelwater in het 
riool terechtkomt. 

 

Duurzaamheidmanager en -programma 
De huidige duurzaamheidagenda is 
praktisch en realistisch maar het blijft 
feitelijk onvoldoende. Het doel zou moeten 
zijn om met de energietransitie in 2050 
netto geen CO2 meer uit te stoten? Alle 
kleine beetjes helpen ook hier. Bv. door alle 
Schiedamse molens uit te rusten met een 
generator. Om te voorkomen dat we door 
allerlei initiatieven de grip verliezen op 
effectiviteit en efficiëntie van de 
maatregelen, zullen we criteria voor 
gemeentelijke subsidies moeten 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld door eerst in 
kaart te brengen hoeveel C02 reductie per 
Euro bereikt kan worden met diverse 
maatregelen en op basis hiervan een 
verdeelsleutel vaststellen voor de subsidies.  
Zodoende kan voor hetzelfde bedrag meer 
rendement op  CO2 reductie behaald 
worden. Door diverse methoden is met 
extra bonussen nog meer rendement te 
behalen. De duurzaamheidmanager, 
waarvoor de ChristenUnie-SGP zich sterk 
gemaakt heeft, coördineert en stimuleert 
diverse initiatieven van burgers en 
gemeente.  

 

Verkeer en mobiliteit 
De ChristenUnie-SGP heeft geijverd voor een aansluiting vanuit Schiedam op de waterbus 
met de Heiplaat tot aan de Biesbosch. Nu er een waterbusverbinding is moeten we de 
aansluiting op de toeristische fietsroutes en de fluisterboot zien te maken, zodat het water 
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nog meer een verbindend onderdeel wordt voor het toerisme in de regio en 
dagtoeristen b.v. van de cruiseschepen. Schiedam heeft een uitstekend regionaal openbaar 
vervoersknooppunt. De bijbehorende 
Intercitystatus voor het station 
Schiedam-Centrum is voor de hele 
regio en de ontwikkelingen in de 
MRDH van belang. Uit de MIRT-
studie blijkt dat voor de capaciteit 
van het treinvervoer tussen 
Schiedam en Delft viersporigheid bij 
het huidige gebruiksniveau geen 
noodzaak is. Wanneer echter door 
files op de wegen intensiever van het 
spoor gebruik zal worden gemaakt is 
dat nog maar de vraag.  
Voor het waarborgen van het rijden 
volgens dienstregelingen blijft dit 
traject een gevoelige bottleneck voor 
het treinverkeer in de Randstad, waardoor de stoptreinen nu regelmatig niet rijden.  

In Schiedam profiteren we onvoldoende van het lokale openbaar vervoer. Voor de realisatie 
van een station Kethel heeft de ChristenUnie-SGP zich zelfs op landelijk niveau intensief 
ingezet. De ChristenUnie-SGP wil niet langer blijven afwachten op initiatieven van de NS over 
20 jaar. Bovendien behandelt de RET tramlijn 21 niet meer als volwaardige verbinding 
tussen het Bachplein en de Harreweg. Gemeente Schiedam moet daarom zelf  zoeken naar  
alternatieven en de regie meer in eigen handen nemen. De ChristenUnie-SGP fractie heeft 
een aantal vragen gesteld over de eigen regieruimte in de huidige RET-concessie. Onze 
vragen naar meer kosteneffectieve alternatieven zijn aan de MRDH doorgespeeld. De 
gedachte is dat wanneer de vraag naar OV in de stad verandert, bv. doordat ouderen langer 
thuis blijven wonen, het maatwerk in de routering van lokale busjes er meer toe doet. 
Handigere busroutes zouden in de wijken een gelijkwaardig of beter alternatief kunnen zijn 
en beter aan sluiten op de meer starre railverbinding van lijn 21 en 24 en de NS-stations. 
Zodat de laatste “halve mijl” voor meer ouderen en gehandicapten minder dan de huidige 
norm van 800 meter wordt. De Schiedamse raad heeft er voor gekozen om degene met een 
minimum inkomen “gratis” toegang te verlenen tot het OV. Daar wordt door praktisch alle 
betrokkenen in deze doelgroep gebruik van gemaakt. Het voorziet duidelijk in hun sociale 

behoeften. De ChristenUnie-SGP 
zou daarom deze tijdelijke regeling 
na april 2018  willen voortzetten. De 
RET mist echter vanwege het 
doorslaggevend succes van deze  
regeling nogal wat inkomsten. Een 
onveranderde voortzetting van deze 
regeling is daarmee een zeer 
kostbare zaak . Meer maatwerk in 
het “gratis” karakter is noodzakelijk 
om alle betrokken doelgroepen  te  
laten profiteren. Ook voor de 
gemeente en de RET zou dat goed 
kunnen uitpakken. Daarnaast dient 
ook het gebruik van de fiets als 
vervoermiddel verder te worden 
bevorderd door bijvoorbeeld meer 
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en betere fietsparkeerplekken te plaatsen. Bij voorkeur met U vormige 
steunhekken (‘fietsnietjes’).  

Bouwen en wonen, ruimte en infrastructuur 
Rotterdam en Schiedam hebben een hoog percentage uitkeringsgerechtigden binnen hun 
eigen stadsgrenzen. Rotterdam heeft dit als een regionaal probleem gepresenteerd. Maar in 
de praktijk lost alleen de gemeente Schiedam dit voor de buurgemeenten in de regio op. 
Schiedam krijgt hierdoor burgers die meestal geen binding met deze stad hebben. In 2016 
was de overloop van Rotterdam naar Schiedam netto 600 personen. In voorafgaande jaren 
was daarvan een groot deel uitkeringsgerechtigd. Het sociale karakter van het gemeente 
programma van Schiedam komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Bij alle 

maatregelen wilde de 
Schiedamse raad in 
meerderheid vooralsnog geen 
criterium voor inkomen of 
binding aan de stad  hanteren. 
De provincie gaat over een 
rechtvaardige verdeling van 
sociale woningbouw tussen de 
gemeenten. Daarom heeft de 
ChristenUnie-SGP de 
problematiek van de overloop 
van Rotterdammers naar 
Schiedam en de sociale 
woningbouw in de komende 
jaren bij de provincie aan de 
orde gesteld. De raad zou er 
goed aan doen om met de 

gemeente Rotterdam te overleggen hoe naast de uitkeringsgerechtigden meer 
(inter)nationale studenten in de overloop meegenomen kunnen worden. Schiedam, gelegen 
tussen de universiteiten van Delft en Rotterdam, huisvest slechts een bescheiden groep 
studenten. Terwijl de groei van het aantal woningzoekende studenten hen dwingt om thuis 
te blijven wonen. Schiedam doet er goed aan om bij te dragen aan de oplossing van de 
studenten huisvesting in de regio, mede doordat het bijdraagt aan het beoogde evenwicht in 
de eigen bevolkingssamenstelling. 
De demografische ontwikkelingen bepalen uiteindelijk de sociale draagkracht van onze stad 
in de toekomst. Daarnaast is het realiseren van vervangende nieuwbouw in een meerjarig 
woningbouwprogramma een meer dan gewone uitdaging voor het stadsbestuur en 
geïnteresseerde marktpartijen. Zonder een strategisch plan dreigt structurele verpaupering 
op te treden in de naaste toekomst. De raad zal meer regie moeten voeren op de 
bouwplannen en –activiteiten, binnen de beperkingen van de huidige stadscontouren en 
infrastructuur.  
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Economie in ontwikkeling 

Onderwijs en Arbeidsmarkt 
In de genoemde studies (MIRT) over de ontwikkelingen in de MRDH-Metropool trekken de 
onderzoekers de conclusie dat de werkgelegenheid voor lager geschoolden in onze regio nog 
verder zal teruglopen. De werkgevers constateren dat de aansluiting tussen onderwijs en 
werk en de werkhouding van jongeren die van school komen te wensen overlaat. 
ChristenUnie-SGP wil het gesprek met de werkgevers intensiveren en wegen zoeken zoals 
werkstages e.a. om de drempel voor schoolverlaters naar de arbeidsmarkt te verlagen.  

Bedrijventerreinen en Ondernemingsklimaat 
Schiedam heeft een drietal 
bedrijventerreinen en een 
uitstekend vestigingsklimaat 
voor bedrijven in de maritieme 
en de medische sector. Om de 
kwaliteit van het plaatselijke 
onderneming- en 
vestigingsklimaat te waarborgen 
bestrijden we gericht de 
vestiging van criminele 
organisaties die onder een 
dekmantel van een bonafide 
bedrijf ondermijnende 
activiteiten uitoefenen.  

Cultuur, Binnenstad en Stadspromotie 
Schiedam weet zijn cultuurhistorisch erfgoed te waarderen en meer toegankelijk te maken 
door de verhalen van de stad uit te dragen. Het gemeentelijk museum, het theater aan de 
Schie en het Wennekerpand hebben zich zeer ingespannen om meer van betekenis te zijn 
voor de eigen Schiedamse bevolking. Dat is te waarderen. Met de nieuwe bioscoop, 
Euroscoop krijgen we een aanvulling op het bestaande programma en nieuwe mogelijkheden 
om het regionale publiek met de Schiedamse cultuurhistorische binnenstad kennis te laten 
maken. Vroeger vonden allerlei activiteiten binnen de stadsmuren plaats: bestuurlijke, 
medische, ambachtelijke, kerkelijke, maatschappelijke, educatieve, culturele e.a. De 
Schiedamse binnenstad wordt door dat verleden gekarakteriseerd en het uitoefenen van 
ambachtelijk werk versterkt dat. De beeldvormende stadsentree rondom het Stadserf en 
theater aan de Schie, de Koemarkt en Schieveste dienen te functioneren als de stadspoorten 

van vroeger. De Schiedamse wijken zijn 
opgebouwd met winkelcentra om het eigen 
publiek van de dagelijkse boodschappen te 
voorzien. De binnenstad zal nooit die 
winkelfunctie van de wijken overnemen. 
Voor meer gespecialiseerde zaken met een 
regionaal publiek is een levendige 
binnenstad een belangrijke 
randvoorwaarde. Het vergt tijd en 
gezamenlijke inspanning van de 
winkeliersvereniging om dat op te bouwen. 
Het is bemoedigend te zien dat particuliere 
ondernemers zich daarvoor inzetten. De 
Stadspromotie werpt langzaam maar zeker 

zijn vruchten in de regio af.   
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Verbonden partijen 

Schiedam deelt in gemeenschappelijke regelingen een 

aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden met andere 

naburige gemeenten en organisaties, zoals bijvoorbeeld in 

de Jeugdhulp Rijnmond, de GGD, de Veiligheidsregio 

Rotterdam, de DCMR Milieudienst Rijnmond, de MRDH, 

Stroomopwaarts en ROGplus. In die gemeenschappelijk 

regelingen moet de gemeenteraad haar kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed 

kunnen blijven invullen. Besturen in de tweede lijn vraagt 

alertheid op het behouden van de regie. De ChristenUnie-

SGP wil met de collega’s zich daarvoor inspannen.  

 

Financiën en de gemeentelijke schuldenlast 
en grondexploitaties 

Schiedam is één van de weinige gemeenten die nog 
erfpacht kent. Het heeft na Amsterdam de grootste oppervlakte aan erfpacht gronden. Die 
gronden zijn in het verleden aangekocht, waarvoor de gemeente geld heeft moeten lenen. 
Dat maakt dat de gemeentelijke schuldenlast vanwege een soort hypotheek relatief hoog is. 
Daar staat tegenover dat de gemeente hierdoor weer inkomsten genereert en er een stille 
reserve in ligt opgesloten. De raad heeft diverse grote investeringen moeten doen om het 
aanzien van de stad te verbeteren waaronder de vernieuwing van de sportvelden en –
accommodaties, de diversiteit aan woningtypen e.d. te voorzien. Daarbij zijn we kritisch 
geweest op overschrijdingen van de budgetten en hebben we niet voor de duurste varianten 
gekozen. De risico’s hebben we voor het grootste deel aan de projectontwikkelaars gelaten. 
De gemeentelijke financiën zijn gezond, de administratie transparant en de risico’s bekend. 
De wijze waarop door het college rekenschap gegeven wordt en de raad kan controleren is 
zoals het hoort en geeft vertrouwen. 

De zorgagenda is samen met grote bezuinigingsopgaven in de afgelopen periode door het 
Rijk bij de gemeenten gelegd. Het beroep op de medische sector, de sociale uitkeringen e.d.  
is ondanks de positieve economische ontwikkelingen toegenomen. De vraag is onder welke 
omstandigheden de gemeentelijke financiële draagkracht niet meer toereikend zal zijn om de 
tekorten op te vangen.  

Een voorzichtig en zuinig beleid blijft 
daarom wat de ChristenUnie-SGP 
betreft geboden. Temeer omdat 
zonder tegenbewegingen de 
bevolkingssamenstelling dreigt door 
te slaan en er nog grotere sociale 
opgaven wachten. Zoals gezegd zal 
ook de woningbouw structureel meer 
aandacht van de raad vragen, terwijl 
het woonfonds niet gevuld is. 
Particuliere initiatieven zullen onder 
economisch minder gunstige 
omstandigheden zomaar verdwijnen. 
De ChristenUnie-SGP in Schiedam wil 



ChristenUnie-SGP Schiedam – Verkiezingsprogramma 2018-2022 

14 
Leven voor U 

in de samenwerking binnen de regio onderzoeken hoe tot een meer rechtvaardige 
verdeling van de sociale opgaven te komen.  

 
Wilt u met ons mee bidden voor het goed besturen van de stad, herstel van het respect voor 
het leven en voor een juiste motivatie om ons te blijven inzetten voor elkaar. 

 


